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 والعرشون الثاينالدرس تفريغ 

 من رشح الشيخ أبو بكر السعداوي

 غفر اهلل له ولوالديه وألهله ولذريته وللمسلمني 

 عىل كتاب عمدة الفقه 

 رمحه اهلل لإلمام: موفق الدين أبو حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس
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  غفر اهلل له ولوالديه وألهله ولذريته وللمسلمني      

 

 

 

 

 

 

 



  الشيخ أبو بكر السعداوي                   (                                   22رشح كتاب "عمدة الفقه" )

فلذلك فإنه ال من المفرغ  سهولم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من 

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلم)وهذا التفريغ  يغني عن التسجيل

 

2 

سممم  اهلل الممرمحن الممرليم واللمممة والسمممم عممىل خمماتم األ  يمما  واملر مملني ب

 .ن ينا حممٍد وعىل آله وصح ه أمجعني

 )املتن(

 .)باب صفة اللمة(: -رمحه اهلل-قال امللنف

 )الرشح(

احلممممد هلل رب العممماملني واللممممة والسممممم عمممىل ، بسمممم اهلل المممرمحن المممرليم

 .حممٍد وعىل آله وصح ه و لمأرشف األ  يا  واملر لني  يدنا 

أي يف هممذا ال مماب  مموف ، )بمماب صممفة اللمممة(: -رمحممه اهلل-قممال امللممنف

وهكممممذا عممممااة الفقإمممما  أ ممممم  ذا بممممد وا يف ، أتكلممممم لممممة عممممىل هي ممممة صمممممة الن مممم  

أ مممم يمممذكرون ااي مممة وااي مممة هنممما هممم  اللمممفة بحيممم  أ مممه  ممموف  "اللممممة"كتممماب 

 .ناهتالة عىل أركا ا ومندوباهتا ومسن  يذكر لة هي ًة كاملًة لللمة مشتم

ثم يعقدون بعد ذلة باًبا ي ينمون فيمه مما همو الوانمه ممن همذ  ااي مة ومما همو  

وهمذا المذي صممار عمىل  صمه امللممنف هنما فقمد بممدأ ا ن بماب ااي مة يعنمم  ، مسمنون

ثمم يت عمه بماٍب يفمرا فيمه الوان ما  ، أن يذكر اللفة كاملة ممن التك مإ  ا التسمليم

ونحممن  نشمما  اهلل  مموف نممتكلم عممىل كمم  فممرٍا أو عمم  كمم   ممنٍة يف هممذا ، السممنن عممن

 .ال اب

 )املتن(

 .(و ذا قام  ا اللمة قال اهلل أكرب): قال
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 )الرشح(

 ذا قمام  ا ، اهلل أكمرب(: )و ذا قام  ا اللمة قمال: -رمحه اهلل-قال امللنف

 :اللمة هنا عندنا ركنان اثنان

أممما النيممة  ،وأممما الممركن الثمماين فإممو القيممام -2 ،و النيممةأممما الممركن األول فإمم -1

فقمممد تكلمممم عليمممه امللمممنف يف ال ممماب المممذي ق ممم  همممذا ألن امللمممنف  ممملة مسممملة 

ولكممن ، فلممذا ي ي ممدأ نمما هنمما، احلنابلممة يف أن النيممة رش ا يف اللمممة وليسمم  بممركن

قمام يسمتن م منمه و ذا : قولمه، اهلل أكمرب: و ذا قام  ا اللمة قال: بدا بالقيام و قال

أن القيممام ركممن والقيممام ركمممن يف اللمممة باتفمماع األمممة فقمممد أمجعمم  األمممة عمممىل أن 

 :القيام ركنا يف اللمة برشطني اثنني

أن يكون ذلة يف الفرض أم النف  فقد اتفقوا عىل نواز  أو  :الرش  األول

 .عىل نواز أن يؤايه املليل من غإ قيام

 .أن يكون للقاار فيسقم عن العانز أن القيام رشطه :الرش  الثاين

مموا }: والممدلي  عممىل هممذا الكتمماب والسممنة ف ممما الكتمماب فقممد قممال اهلل  َوق وم 

 َقممانَتنَيَ 
َ
ه
َ

هنممما نممما   بممماألمر واألممممر يقت ممم الونممموب ، {وقومممموا }، [238: ]ال قمممرة{ّلِل

وأمممما السمممنة فقمممد ث ممم  يف غمممإ لمممدي  ونممموب القيمممام ومنإممما لمممدي  عممممران بمممن 

: فقممممال لممممه الن مممم   مّلمممما مممممرض واخمممم  عليمممه الن مممم   لممممحيحني""الللمممني يف 

فا ممممتفاا العلمممم   مممممن هممممذا عممممىل أن القيممممام ركممممنا يف اللمممممة واممممذا ، «صمممم  قمممما ً  »

 :حيتاج  ا رشطني: القيام قلنا ال أن ،  ذا قام  ا اللمة: اللنف قال
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 .أن يكون يف الفرض أما يف النف  فليس برشٍ  فيه :أواًل 

 .كون قااًرا عىل ذلةأن ي :الثاين

بم ن القيمام ركمنا يف صممة القماار يف النفم  فم  همو أو مما هم  العلمة يف :  ذا قلنا

ا ن عرفنمما بمم ن القيممام ركممن طيممه همم  ؟ القيممام همم  همم  اال ممتقمل أم االنتلمماب

ممما معنممن االنتلمماب وممما معنممن ؟ مممدار القيممام عممىل  االنتلمماب أم عممىل اال ممتقمل

 ؟اال تقمل

أممممما االنتلمممماب هممممو أن ، و أن يقممممف الرنمممم  مممممن غممممإ مسممممتنداال ممممتقمل همممم

 َقممانَتنَيَ }: فإمم  مّلمما قممال، ينتلممه القامممة لكممن  كممن أن يكممون متكمم 
َ
ه
َ

مموا ّلِل ، {َوق وم 

 ؟.يلدع عىل هذ  أم يلدع عىل هذ 

عممممىل أن مممممدار القيممممام عممممىل اال ممممتقمل بحيمممم  أن : مجمممماهإ الفقإمممما  يقولممممون

 بحي  أ مه لمو زال عنمه ذلمة الطم   مقم ا واتك  عىلاإلنسان  ذا كان قاارً 
ٍ
 ءي 

 .وهذا مسلة مجاهإ الفقإا ي يعتد بقيامه 

فلمو قمام ، بم ن ممدار القيمام عمىل االنتلماب: وخالف يف ذلة الشافعية فقالوا 

الرن  وهو متك  أو قام وكان معلق بحي  أ مه ولمو أزيم  عنمه االنتلماب  مقم 

 .هة من باب ونوا اخلمفاعترب صمته صحيحة  ال أ ا يدخلإا الكرا 

وقول اجلمإور هنا أقوى ألن من صىل وهو مستند ال يلمدع عليمه لًمًة ب  مه 

ابمممن املنمممذر رخمممف مجممماهإ الفقإممما  يف االتكممما  يف صممممة  و ن كمممان كممم  قمممال، قممما م
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وهمذا بمابا متسمع فملن النافلمة ، صمة النافلة مجماهإ الفقإما  رخلموا فيإما، النافلة

 .ثًإا قد تسإ  يف ألكامإا ك

طيممه  ذا قلنمما هممذا بمم ن القيممام ركممن وذكرنمما مممدرا  وذكرنمما رشوطممه فمبممد  ذا 

قممممام الرنمممم   ا اللمممممة أال يللممممق قدميممممه مممممع المممم ع  فمممملن أللممممقإ  فقممممد فعمممم  

ب  السنة أن يفرج بمني قدميمه والسمنة أال تتقمدم رنم ا عمن األخمرى فملن ، مكروًها

 .فقد فع  مكروًها فع  ذلة

 .ا عىل الركن األول و هو ركن القيامونذا نكون قد تكلمن

 )املتن(

 .اهلل أكرب(: )و ذا قام  ا اللمة قال: قال

 )الرشح(

م ونمما  يف ، اهلل أكممرب: و ذا قممام  ا اللمممة قممال اهلل أكممرب هممذ  تك ممإة اإللممرا

مفاحتإممممممما الرإمممممممور وحتريمإممممممما اللممممممممة »: قمممممممال احلمممممممدي  اللمممممممحي  أن الن ممممممم  

، ركنيممة التك ممإ  ال أ ممم اختلفمموا يف صمميًتهتفقمموا عممىل وا، وهممو اهلل أكممرب، «التك مإ

 ؟.اهلل أكرب أم ال: فإ  رش ا عليه أن ي يت بقول

ال يلمممم  الممممدخول يف اللمممممة  ال  ذا نمممما  نممممذا : فاملالكيممممة واحلنابلممممة قممممالوا 

اللفظ اهلل أكرب فلن غاير وي يم   نمذا اللفمظ ي تلم  صممته وال يعتمرب ااخمًم يف 

لشمافعية فقمد وافقموا املالكيمة واحلنابلمة  ال أ مم زااوا ممع اهلل أكمرب وأما ا، اللمة

ال  ن اهلل أكمرب واهلل األكممرب : والشمافع  يقممول،  ضمافة األلممف والممم، اهلل األكمرب
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رمحمة اهلل عمىل اجلميمع فقمد تسماه  يف هممذا  وأمما ممذهه أح لنيفمةفمرع بيمنإ  لًمًة 

فلممو قممال ، ٍظ يشممعر التعممميم هلليلمم  الممدخول يف اللمممة بكمم  لفمم: الممركن وقممال

 .اهلل األن  أو اهلل األعمم فلنه يل  اخوله يف اللمة: الرن 

 :وعىل ذلة خترج علينا يف هذا اللفظ ثمثة أقوال

ممممذهه املالكيمممة واحلنابلمممة ااممموطوا أو اقت ممموا يف المممدخول يف اللممممة  -1

 .وهو اهلل أكرب، نذا اللفظ فقم

 .كرب اهلل األكربالشافعية أضافوا مع اهلل أ -2

 .وتو ع األلناف ف نازوا ك  لفٍظ يشعر بالتعميم -3

ويف روايمة ، «إما التك مإحتريم» :مّلما قمال هو أن الن      ه اخلمف بينإم

ا اللفممممظ، «ذا قممممم   ا اللمممممة فكممممرب » السممممنن ا هنمممما املعنممممن أو املممممرا ؟ همممم  املممممرا

ا هممو ال: فاملالكيممة واحلنابلممة والشممافعية يقولممون واأللنمماف يقولممون ، لفممظ ن املممرا

ا همممممو املعنمممممن َحمممممر  }: قمممممال ألن اهلل ، املمممممرا وا يمممممة ، [2: ]الكمممموثر{َفَلمممممَ  لََرَبمممممَة َوان 

فلن اهلل يف هذ  ا ية ال عىل  املعنمن وهمو  ، [111: ]اإلرسا {َوَكرَب    َتك  ًَإا }األخرى 

 .فك  لفٍظ قام مقام اهلل أكرب ص  الدخول به، تعمم اهلل 

قممول اجلمإممور أقمموى أل نممما نحممن هنمما يف ع مممااة والع ممااة عنممد الفقإممما   ال أن  

ه ال يلحممق نمما القيمماس بمم  همم  ملحوقممةا بعممدم املعنممن وهممو أ مما ال بانمما ضمميق فلنمم

 ال لفمظ  ي ينقم  لنما عمن الن م  : -رمحمه اهلل-اذا قال ابمن املنمذر ، تدرك معناها

املقلمممممموا مممممممن اللمممممممة هممممممو   فلمممممم  ي يممممممرا  ال هممممممذا اللفممممممظ ال عممممممىل أن، اهلل أكممممممرب
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وين صممممملوا كممممم  رأ تمممممم»: وقمممممال االقتلمممممار عمممممىل الطممممم  المممممذي ورا عمممممن الن ممممم  

 . ال هذا اللفظ فااو  ال قا  عليه عن الن   وي يرا ، «أصيل

 )املتن(

 .(جيإر نا اإلمام اهلل أكرب: )و ذا قام  ا اللمة قال: قال

 )الرشح(

التك مإ هنما لمه القيمام رشوطمه كمذلة يف  يف: اهلل أكرب مث  مما قلنما: طيه قال

 :رشو 

 .أن يقع التك إ لالة القيام :الرش  األول يف التك إ

 .أن جيإر به اإلمام اون امل موم :والرش  الثاين يف التك إ 

 .أن ي يت به موتً ا :الرش   الثال  يف التك إ

بع يف التك إ  .أال يمد  فيخرنه عن املعنن :الرش  الرا

أن يقمممع : قلنممما همممو أول رشٍ  يف التك مممإ، عمممىل همممذ  الرشمممو  األربعمممة نمممتكلم

 َقمانَتنَيَ }: مّلما قمال اهلل ، لالة القيام
َ
ه
َ

موا ّلِل اامو  يف التك مإ ، [238: ]ال قمرة{َوق وم 

أن يقمممممع لالمممممة القيمممممام فلمممممو كمممممرب مثممممم  مممممما ا ن ممممممثًم  ذا كمممممان اإلممممممام راكًعممممما فيممممم يت 

فيكمرب وهمو  هماوي فإمذا ال تلم  و راكمع الشخف ويكرب لتن يمدرك اإلممام وهم

أل ممه ي يمم   بممركن القيممام فممالتك إ رشطممه بمم ن يكممرب ثممم يركممع و ذا ؛ صمممته باتفمماع

وبعضمإم عنمدما يمدرك اإلمممام ، ركمع أتمن بمالتك إ الثماين المذي همو تك مإ االنتقمال

فيقممع تك ممإ  عممن تك ممإ ، وهممو راكممع مّلمما يكممرب قممد تعممزب عنممه أ مما تك ممإة اإللممرام
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فلإممذا ااممو  الفقإمما  يف تك ممإة ، إلهمموا  وممما يكممون قممد اخمم  يف اللمممة قرًعمماا

م أن يقع لالة القيام  .اإللرا

فلممو قممدم أكممرب عممىل ، هممو أن يقممع التك ممإ مرتً مما وهممو اهلل أكممرب :الرشمم  الثمماين

والممدلي  عممىل ذلممة ممما قممدمنا  مممن أن اللمممة مقلممورةا يف عممدم فإممم ، اهلل ي يلمم 

 .ه عىل الط  الذي ورامعناها فيقت  في

أال يمممممد  فيخرنممممه عممممن املعنممممن كمممم ن يمممممد اهلل أل ممممه  ذا مممممد  :الرشمممم  الثالمممم 

أو  أن يممممد يف آخمممر أكمممرب يممممد ؟ ااممممزة األوا صمممار ا مممتفإاًما وهمممو هممم  اهلل أكمممرب

وأكمممربا هممم  مجمممع كمممرب وهمممو الر ممم  ، فممملذا ممممدها بممماأللف لتمممن يلمممإ أكمممربا ، المممرا 

 .عنن فلم يل  تك إ فكذلة  ذا مد أكرب خرج عن امل

بع أن جيإر به اإلمام وهو الذي ذكر  امللنف أن اإلمام جيإمر  :والرش  الرا

ى به ورش  االقتدا  الس ع بخمف الفذ أو امل موم فلنمه يم يت به ألن اإلمام مقتدً 

 .به عىل لاله هو أ ه يسمع نفسه فقم

 )املتن(

 .(فهوبسا ر التك إ ليسمع من خل )جيإر نا اإلمام: قال

 )الرشح(

فلممممام ورا   أ  ممماسا يقتمممدون بممممه ، « نممم  نعممم  اإلممممام ليمممؤتم بمممه»اإلممممام : قلنممما

فمبد من أن يرفع صوته ك  يسمعإم ك  يلم  اقتمدا هم و ن عصمز اإلممام عمن 

فقمممممممد نممممممما  يف ، ذلمممممممة اتفقممممممموا عمممممممىل أ مممممممه ال لمممممممرج أن يسممممممممع تك مممممممإ  ممممممممن خلفمممممممه
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صمىل نمم صملوا  رح  يف ممرض موتمه مّلما من لدي  أن الن م   "اللحيحني"

 .ملن خلفه و ممه عليه كان أبو بكٍر يسمع تك إ الن   

 )املتن(

 .(وخيفيه غإ ): قال

 )الرشح(

بقيمم  مسمم لة معنمما يف التك ممإ وهممو همم  ، وخيفيممه غممإ  مممن املمم موم ومممن الفممذ

نحممن ذكرنمما أربعممة بعمم  الفقإمما  يضمميف الرشمم  اخلممامس وهممو أن ؟ مممن رشوطممه

وهمذا كمذلة يرنمع  ا نفمس املعنمن ، وقمع بًمإ العربيمة ي يلم يقع بالعربيمة فملن 

 .الذي ذكرنا

 )املتن(

ويرفمممع يديمممه عنمممد ابتمممدا  التك مممإ  ا لمممذو منك يمممه أو  ا فمممروع أذنيمممه ): قمممال

 .(وجيعلإ  حت  رسته

 )الرشح(

، ا ن بممممم  أن امللمممممنف يمممممتكلم عمممممىل اللممممممفة ف اخممممم  الفمممممروض ممممممع السممممممنن

م ةة رفممع اليممدين يف تك ممإفصا تنمما هنمما أول  ممنة وهمم   ممن قممال غممإ والممد ، اإللممرا

، اتفقمموا العلمم   عممىل  ممنية رفممع اليممدين يف تك ممإة اإللممرام خاصممة: مممن أهمم  العلممم

 ال أ مممم اختلفممموا يف ، اتفقممموا عمممىل أن تك مممإة اإللمممرام البمممد فيإممما ممممن رفمممع اليمممدين

 :ثة أقوالثم؟ أم  ال صدر ؟ أو  ا لذو منك ية؟ فإ  يرفع  ا أذنيه، الكيفية
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 . ا لذو منك يه هو مذهه الشافعية واحلنابلة: القول األول -1

 .و ا لذو أذنيه مذهه احلنفية ورواية عن اإلمام أمحد -2

 .وأما اللدر فقد قال به بع  التابعني -3

يف ذلمممة وكلإممما  و ممم ه اخلممممف يف ذلمممة أ مممه رويممم  روايممما  عمممن الن ممم  

األمممر يف ذلممة وا ممع فمملن اممما  تقمموى عممىل االلتصمماج لتممن قممال اإلممممام أمحممد  ن 

 .رفع  ا لذو منك يه أو  ا أذنيه

اهلل أكممممممرب البمممممممد أن : يشممممممو  يف الرفممممممع هممممممذا أن يستلممممممح ه التك ممممممإ فقممممممول

تك ممإ  ينتإمم  معممه يستلممح ه بممالرفع والنممزول بحيمم  أ ممه ينتإمم  تك ممإ   ذا انتإممن 

 .الرفع والنزول يف اليدين

 )املتن(

تك مممإ  ا لمممذو منك يمممه أو  ا فمممروع أذنيمممه ويرفمممع يديمممه عنمممد ابتمممدا  ال): قمممال

 .(وجيعلإ  حت  رسته

 )الرشح(

اختار الرواية الثانية عنمد اإلممام أمحمد عمىل  -رمحه اهلل-هنا اإلمام ابن قدامة 

 مممممما  ا األذنمممممني بحيممممم  أن األصمممممابع يكمممممااوا يكونمممممون عممممممىل ، أن الرفمممممع باخليمممممار

ثمممم ، لممميل يف و مممعٍة ممممن أممممر اختمممار أن امل، مسمممتوى امممحمة األذن أو  ا املنك مممني

وهمذا مما يسمميه الفقإما  بمالق   واختلمف يف  منية ، ثمم يضمعإ  حتم  رستمه: قال

 ن القمم    ممنةا : فص هممإ الفقإمما  يقولممون؟ القمم   همم  هممو  ممنةا مرشمموعةا أم ال
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ن مجممٍع مممن اللممحابة ومممن التممابعني وقممال بممه أبممو وهممذا روي عمم، مممن  ممنن اللمممة

ممن  منن اللممة القم   يف : ن األ مة الثمثة يقولونفل، لنيفة والشافع  وأمحد

 .اللمة

 :  ال أن األ مة الثمثة اختلفوا يف مكان الق  

فاإلمام أمحد هنا الروايمة التم  اختارهما ابمن قداممة وهمو ممذهه أح  -1

 .لنفية أ ه يق   أو يضع يديه حت  الرسة

ومممممذهه الشممممافع  وروايممممة عنممممد اإلمممممام أمحممممد اختارهمممما مجممممعا مممممن  -2

 .حابه عىل أن الوضع يكون يف اللدرأص

وأمممما روايمممة اللمممدر فقمممد نممما   يف السمممنن ممممن لمممدي  عممميل وأمممما مممما حتممم  

روايممة أح هريمرة ورويم  موقوفممة عمن ابممن الرسمة فإم  روايممة المدارقرن  ممن 

 .مسعوا

-واختممار مجممعا مممن الفقإمما  عممىل أن األمممر يف ذلممة وا ممع واختممار  امللممنف 

ن األمممر يف ذلمة وا مع  ن امما  وضمعإا حتم  رستممه عمىل أ "املًنم "يف  -رمحمه اهلل

 .و ن اا  وضعإا يف صدر 

املالكيمة وقمع اخلممف فمي  بيمنإم ، بقي  مس لة هنا عندنا يف ممذهه املالكيمة

و مم ه اخلمممف فمي  بيممنإم هممو االخممتمف ، يف همذ  السممنة همم  هم  مرشمموعةا أم ال

ذي كت ممه بيممد  وأقمممرأ  الممم "موط ممه"فاإلمممام مالممة يف ، يف النقمم  عممن  اإلمممام مالمممة

"بممماب وضمممع اليمممد اليمنمممن عمممىل اليرسمممى يف عمممىل  النممماس ممممدة أربعمممني  مممنة بممموب 
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نحمن معمارش األ  يما  »وأخرج يف هذا ال اب لديثني  اثنني منإا لمدي   اللمة"

، «أمرنمما بتعصيمم  الفرممور وبتمم خإ السممحور ووضممع أ  ننمما عممىل امم  لنا يف اللمممة

رون بممم ن يضمممعوا أ مممد م كمممانوا يمممؤم»: أ مممه قمممال واحلمممدي  الثممماين لمممدي  أح رزيمممن

ال خاري فملن ال خماري يف صمحيحه  وهذا وافقه، «يمناهم عىل ا ام يف اللمة

 .أخرج  نة الق   من طريق اإلمام مالة

"بمماب وضممع اليممد اليمنممن : فإممذ  الروايممة األوا روايممة املوطمم  أن مالممة قممال

 "املدونة"كتاب فقه عند املالكية  وهو أول "املدونة"يف  عىل اليرسى يف اللمة"

همممو مّلممما تمممويف مالمممة ذهمممه  مممحنون ممممن القمممإوان ممممن تمممونس  ا م ممم عنمممد ابمممن 

الزمممه أكثممر مممن ، ابممن القا ممم هممذ  يعتممرب مممن أكممرب تمميممذ اإلمممام مالممة، القا ممم

يف مممذهه اإلمممام مالممة روايممة ابممن  القا ممم مقدمممة عممىل روايممة ، ث نيممة عرشممة  ممنة

 م    :   ل  ابن القا مم عمن القم   فقمال: يقول  حنون ة""املدونفف  ، غإ 

مممال ، ال أعرفممه وأكرهممه يف الفممرض وال بمم س يف النفمم : مالممة عممن القمم   فقممال

ال أعرفممه وأكرهممه يف الفممرض وال بمم س بممه : يقممول يف املدونممة مّلمما  مم    عممن القمم  

كيمممممف مالمممممة يف ، ا ن عنمممممدنا روايتمممممني كممممم     أو  اهر ممممما التعمممممارض، يف النفممممم 

ويف املدونمممة ، بممماب وضمممع اليمممد اليمنمممن عمممىل اليرسمممى يف اللممممة: يقمممول "املوطممم "

 ؟.ب  ه ال يرفعه: يقول

ولتعمممممارض همممممذين  األممممممرين عمممممن اإلممممممام مالمممممة  إمممممر يعنممممم  هنممممماك خممممممف 

فص همإ املالكيمة وهمم أهم  ، اختلف املالكية يف كيف يوفقون بني هذين االثنمني
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املدونمممة هممم  أصممم  : ون روايمممة املدونمممة وقمممالوا املًمممرب ممممن أصمممحاب مالمممة يقمممدم

 .بكراهية الق   يف الفرا: فقالوا ، وه  آخر ما ا تقر عليه مالة

وأمممما أهممم  م ممم وأهممم  العمممراع ممممن أصمممحاب اإلممممام مالمممة يقمممدمون روايمممة 

املوط  مقدم أل ه هو الذي كت ه بيد  فيقدم يف الروايمة عمىل مما : ويقولون "املوط "

 .نقله عنه تلميذ 

التوفيمق يف هممذ  املسم لة يف ممذهه مالمة وأن مالممة : املحققمني يقمول بعم 

بمممماب وضممممع اليممممد : قممممال "املوطمممم "ويف ، ال أعرفممممه:  مممم    عممممن القمممم   فقممممال: قممممال

 .اليمنن عىل  اليرسى يف اللمة

ألن مممن ، فممالق   الممذي  مم    عنممه مالممة هممو الضممم ولمميس أصمملية والوضممع

اع هممم  أ مممه يضمممم أصمممابعه عمممىل   مممنية القممم   التممم  نممما   يف ألاايممم  أهممم  العمممر

أممما روايممة القمم   عنممد املممديني أو ألاايمم  املممديني همم  وضممع أ  ننمما عممىل ، الر ممغ

: فس    مالة عن الق   وليس عن الكيفية كاملمة فلإمذا قمال، ا  لنا يف اللمة

المممذي ورا عنمممدنا همممو الوضمممع ولممميس ال أعرفمممه أل مممه ي يمممرا يف روايمممة أهممم  املدينمممة 

عىل أ مه ال  "املوط "ويف  "املدونة"ق بني قول اإلمام مالة يف الق   وبذلة يوف

يعمممرف القممم   وامممذا كرهمممه أل مممه خممممف السمممنة التممم  رويممم  ممممن طريقمممه وبمممذلة 

قمممول مالمممة ال أعرفمممه وبمممذلة يتخمممرج قممموة روايمممة أهممم  م ممم وأهممم  العمممراع عمممن 

 .اإلمام مالة يف  نية الق  
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 لة ك ممإة ومسمم لة يقممول ألن هممذ  املسمم؟ أطلنمما ال حمم  فيممه هممذا الكمممم لممي 

 .نا يعن  مجاهإ أه  املًرب يف عدم  نية الق  

 )املتن(

 .(وجيع  ب    ا موضع  صوا ): قال

 )الرشح(

همممو : طيممه ا ن مّلممما انتإممن ممممن  ممنية وضمممع اليمممد اليمنممن عمممىل اليرسممى وقمممال

البممد أن يضممع أو ي  مم بنمممر   ا : باخليممار  ممما حتمم  الرسممة و ممما عممىل اللممدر قممال

وهذا نا  فيه لدي  ابن ع اس عند الوممذي  ال أ مه ممتكلما يف   ضع  صوا مو

 "اللمحيحني"كان ينممر  ا موضمع  مصوا   ال أ مه نما  يف  ب ن الن   ،   ناا 

ما عمممممن رفمممممع  بلمممممارهم يف اللممممممة و ال ال تمممممرا »: قمممممال أن الن ممممم   لينتإمممممني أقممممموا

 .ةوعن رفع ال   يف اللم فا تاالل   عن فقد ، « ليإم

والنمممممر  ا موضممممع السممممصوا هممممو قممممول مجمممماهإ الفقإمممما  احلنفيممممة والشممممافعية 

 ن ال  ممم البمممد أن يكمممون مسمممتقيما ممممع : و أمممما املالكيمممة فمممل م يقولمممون، واحلنابلمممة

وا مممتدلوا عمممىل ذلمممة ممممن الكتممماب وممممن ، البمممد أن ينممممر ممممع ق لمممة ونإمممه، الونمممه

َإمَة }: قمال ف ما الكتاب فلن اهلل ، السنة مَ  َفمَوَل َون  َمَرا مَصَد احل  َس  َر امل  : ]ال قمرة{َامر 

والعينمممان ممممن الممممرأس فونمممه تمممموليتإ  امممرر املسمممصد وهممممو أن ي  ممم نمممم  ، [144

 .أمامه هذا من الكتاب
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قممال  يف غممإ لممدي  أن الن مم   "اللممحيحني"أممما مممن السممنة فقممد ث مم  يف  

، «النممار ريمم  يف املنممرب اجلنممة وكنمم  أصمميل ف»: مممثًم يف لممدي  أح هريممرة أ ممه قممال

ويف لمممدي  ، «عممميّل اممميرانا فممم راا أن يفسمممد عممميّل صمممميت فمسمممكتهتفلممم  »: وقمممال

قراممة  أميرم  عنما»: عا شة أ ا كان  وضمع   مًوا عمىل  النافمذة فقمال الن م  

 .«فلن ما زال  تعرض عيلّ 

كمان ينممر ق لمة ونمه وي يكمن ينممر  فإذ  األلااي  كلإا تشعر ب ن الن   

 ال أ مممه جيممممع ، ا قمممال املالكيمممة بمم ن النممممر يف ق لمممة الونممهفلإممذ، يف موضممع  مممصوا 

بممني قممول اجلمإممور وقممول املالكيممة عممىل أن  األصمم  يف النمممر يف اللمممة أن يكممون 

، أل مممه أاعمممن  ا  اخلشممموع وأاعمممن  ا االطم نمممان يف اللممممة؛ يف موضمممع السمممصوا

ة لكنمممه ال لمممرج عمممىل اإلنسمممان  ن نممممر ق لمممة ونإمممه يف صممممة الفمممرض أو يف صمممم

 .النافلة

همم   البممد أن ينمممر  ا موضممع  ممصوا  طيممه: -رمحممه اهلل- ذا قممال امللممنف 

: مجمممماهإ الفقإمممما  األ مممممة  األربعممممة يقولممممون ؟جيمممموز تًمممممي  العينممممني يف اللمممممة

هممممممة التًمممممممي  يف اللمممممممة ويسممممممتدلون عممممممىل ذلممممممة نممممممذ  األلاايمممممم  التمممممم  ، بكرا

فكمممان يمكمممن ، «ممممةأميرممم  عنممما قرا »: قمممال قمممدمناها فممملن لمممدي  عا شمممة الن ممم  

أ ه  ذا اًلته عن اللممة أن يًمم  عينيمه لكنمه ي يًمم  فمدل عمىل أن  للن   

والعلمممة الثانيمممة عمممىل أن اإلنسمممان  ذا أغمممم  عينيمممه كمممان أاعممممن ، كراهيمممة الًمممم 
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للتشمموي  ألن العينممان  ذا أغمضممتا يف غممإ النمموم نممال نمم  الفكممر فيقممع التشمموي  

 .صواأكثر من أ ه لو نمر  ا موضع الس

 )املتن(

  حانة مهللا وبحمدك وت ارك ا مة وتعاا ندك وال : ثم يقول): قال

بسمم اهلل المرمحن : ثم يقمول أعموذ بماهلل ممن الشميران المرنيم ثمم يقمول،  هل غإك

 .(الرليم

 )الرشح(

ممن  "اللمحيحني"هذا ما يسميه الفقإما  بمدعا  اال متفتاح وهمو كم  نما  يف 

، عمن  مكٍ  كمان يسمكتإا بعمد التك مإ ل  الن     : لدي  أح هريرة أ ه قال

ونإ  ونإم  للمذي : أقول»: فقال؟ يا ر ول اهلل ب ح وأم  ماذا تقول: فقل 

مهللا باعممد »: ويف روايممة، «فرممر السممموا  واألرض لنيًفمما وممما أ مما مممن املرشممكني

والروايمممة التممم   ممماقإا ، «ي كممم  باعمممد  بمممني املرشمممع واملًمممرببينممم  وبمممني خرايممما

يسممممممميه الفقإمممممما  بممممممدعا  وهممممممذا  وكلإمممممما روايمممممما  واراةا عممممممن الن مممممم   امللممممممنف

يسن : فقالوا ، اال تفتاح وقال به مجاهإ الفقإا  من الشافعية واحلنيفة واحلنابلة

 .ا تفتاح اللمة نذ  األاعية

م يت عإما : املالكيمة يقولمون،  ال أن املالكية ي يقولوا بذلة  ن تك مإة اإللمرا

مممن لممدي   "اللممحيحني" ة الفاحتممة ويسممتدلون بمم  ث مم  يف امللمميل م ممارشًة بقممرا 

وأح بكمر وعممر وعمث ن وكلإمم كمان يفتمت   صلي  خلف الن   : أ س أ ه قال
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نيَ }اللمممة بممممم
َ
َعممامَل  َرَب ال 

َ
ه
َ

ممد  ّلِل َم  ف إممذا ا ممتدل املالكيممة عممىل كراهيممة ، [2: ]الفاحتممة{احل 

 .أي ذكر بعد التك إ

كممان  باأللاايمم  األخممرى التمم  ث تمم  أن الن مم   ال أن اجلمإممور ا ممتدلوا 

 وقول اجلمإور أقوى لث مو  السمنة عمن الن م  ، يستعم  اال تفتاح يف اللمة

يتعوذ باهلل ممن الشميران المرنيم والتعموذ كمذلة  منةا ممن  منن : ثم قال، يف ذلة

وهمممو يقمممول بمممه كمممذلة الفقإممما  المممثمه مممما عمممدى املالكيمممة وهمممو كمممذلة ، اللممممة

وث تمم  عنمه لفممان أعموذ بمماهلل ممن الشميران المرنيم أو أعمموذ ، الن م  ث ما ا عمن 

فكمم اللميًتني ،  ز  ونفثمهباهلل السميع العليم من الشيران الرنيم من نفخه و

لمذلة نممف األلنماف والشمافعية واحلنابلممة عمىل  منية التعمموذ ، واراةا عمن الن م  

 .باهلل من الشيران الرنيم

وال ،  ممتفتاح والتعمموذ هممو خمماعا بالركعممة األوااعمما  اال:  ال أ ممم يقولممون

بعة ب  هو خماعا با متفتاح اللممة ، يرشع يف الركعا  الت  الثانية والثالثة والرا

 .فقم

 )املتن(

وال جيإممر بطمم  مممن ذلممة لقممول  بسممم اهلل الممرمحن الممرليم: )ثممم يقممول: قممال

جيإر  ا منإموأح بكر وعمر وعث ن فلم أ مع ألدً  أ س صلي  خلف الن   

 .(ب سم اهلل الرمحن الرليم

 )الرشح(
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ثممم ي سممم   ال أ ممه ال : فقممال امللممنف مسمم لة ال سممملة يف اللمممةا ن عنممدنا 

 من ذلة
ٍ
واختلف يف قمرا ة ال سمملة يف اللممة هم  هم  مرشموعةا أم ، جيإر بط 

 :عىل قولني اثنني؟ ال

دي  أ ممس وا ممتدلوا بممنفس لمم، ال ترشممع ال سممملة مرلًقمما :فاملالكيممة يقولممون

 ن ال سممممممملة مرشمممممموعة  ال أ ممممممم  :األ مممممممة الممممممثمه يقولممممممون، الممممممذي قممممممدمنا  ا ن

 :اختلفوا يف كيفيتإا

 .فالشافعية يشوطون اجلإر نا -1

 .وأما األلناف مث  ما قال امللنف -2

هممما امللممميل  ال أ مممه يرسممم نممما يعنممم  ال جيإمممر : واحلنابلمممة فمممل م يقولمممون -3 يقرأ

 .ن جيإر ناالبد ب : أما الشافعية فقالوا ، نا

آيمةا ممن الفاحتمة أم بمني همؤال  األ ممة المثمه همو هم  ال سمملة    ه اخلمف

هممم اتفقمموا عممىل أن ال سممملة نممزً ا مممن آيممة ؟ ة آيممة مممن القممرآن أم اللهمم  ال سممم؟ ال

َليمَ }يف  ورة النم  ََن المره مح   المره
َ
مَم اّلِله مه  بَس  مَلي َ َن َو َنه مه  َممن     فقموا ات، [30: ]النمم { َنه

واختلفموا فمي   "بمرا ة"عىل ذلة ك  أ مم اتفقموا عمىل أن ال سمملة ال ترشمع يف أول 

 :واالختمف يف الفاحتة، عاااها

 ن بسمم اهلل المرمحن المرليم ليسم   :فاملالكية واأللناف واحلنابلة يقولمون

 ن بسم اهلل الرمحن الرليم  :والشافعية يقولون، من الفاحتة ب  ه  اعا ا مستق 

آيمةا ممن  مورة الفاحتمة امذا يف ممذهه الشمافعية باتفماع لمو أن امللميل صمىل وي ه  
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وهممو ممم مور ، أل ممه ي يمم   بسممورة الفاحتممة؟ يمم يت ب سممم اهلل فمملن صمممته باطلممة لممي 

 .ب ن يقرأ  ورة الفاحتة

أ مزل القمرآن عمىل  م عة ألمرف وقمرأ  في  بينإم هو أن اهلل    ه اخلمف

ونمافع ، لثمه وعىل رأ مإم مالمة يقمر ون بقمرا ة نمافععىل عدة قرا ا  فاألمة ا

 ...  كانمم  ليسمم  ب  ممة يف الفاحتممة فلمم، عنممد  بسممم اهلل الممرمحن الممرليم ليسمم  ب  ممة

 .يف اللمة

ويف قمرا ة  ، يقرأ برواية ابن كثإ وه  رواية أه  مكمة -رمحه اهلل-الشافع  

ر والشمافعية ا متدلوا عمىل ابن كثإ تعترب ال سملة آيةا من الفاحتة وك  ممن اجلمإمو

مممذهه ب لاايمم  صمممحيحه مثمم  ممما أورا  امللمممنف وألاايمم  أخممرى تقممموى أن 

 .ال سملة آية وتقوى أ ا ليس  ب  ة

عممممرض عليممممه مسمممم لة قاامممما اإلمممممام املممممازري  -رمحممممه اهلل-وابممممن اقيممممق العيممممد 

صمار واإلمام املازري من أ مة املالكية وابن اقيق العيد يقال ب  ه كان مالكًيا ثمم 

فكمان ، ولكن ابن اقيق العيمد يعتمرب  من بلمغ ارنمة االنتإماا يف املمذه ني، اافعًيا

ومّلممما ، اممذا مّلممما تممذهه  ا ط قممما  املالكيممة يومجمممون البممن اقيمممق العيممد، يفتمم  نممم 

 .تذهه  ا ط قا  الشافعية يومجون كذلة البن اقيق العيد

 مممذهه املالكيممة هممم يف: يف هممذ  املسمم لة يقممول -رمحممه اهلل-يقممول املممازري 

بسممم اهلل الممرمحن الممرليم يف مممذهه املالكيممة قممواًل والممًدا عممىل أ ممه الممذين أ ممقروا 

من قرأ همم ال يقولمون بمالقرا ة ، من قرأ ب سم اهلل الرمحن الرليم صح  صمته
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لكمممن يف لالمممة  ذا مممما خمممالف امللممميل وقمممرأ بسمممم اهلل المممرمحن المممرليم قمممواًل والمممًدا 

وقممواًل والممًدا يف مممذهه الشممافعية عممىل أ ممه مممن ي ، حةعنممدهم بمم ن اللمممة صممحي

 .يقرأ ب سم اهلل الرمحن الرليم أن صمته غإ صحيحة

 ؟فلًذا أ   يكون العم 

 . . .  :الراله

عمممممىل أ مممممه ال خممممممف يف أ ممممما تقمممممرأ ألن  ذا قمممممرأ  بسمممممم اهلل المممممرمحن  :الشممممميخ

مممممن لكممممن  ذا أ ممممقرتإا فإنمممماك ، الممممرليم صممممح  صمممممتة عممممىل مجيممممع املممممذاهه

املذاهه من ي ر  اللمة بل قاطإا فلإذا يقموي القمول بمرشموعية القمرا ة وأال 

ومثم  مما قمال امللمنف ال جيإمر نما ، يًف  عنإما اإلنسمان بسمم اهلل المرمحن المرليم

 .لرواية أ ٍس الت  ذكرها

 . . . ؟:الراله

 يف ال ماب فلإمذا  :الشيخ
ٍ
الران  أ ه ال جيإر نا ألن لدي  أ س أقوى ءي 

 .ل احلنابلة هنا واأللناف أقوى يف عدم اجلإر ب سم اهلل الرمحن الرليمقو

 )املتن(

 .(يقرأ نا ي ثم يقرأ الفاحتة وال صمة ملن): قال

 )الرشح(

ثمم يقمرأ الفاحتمة وال صممة ملمن : وهذ  آخر مس لة نتكلم عليإا قال امللمنف

 ذا  ؟يسممم  بمممركن مممورة الفاحتمممة هممم  هممم  ركمممن يف اللممممة أم لعنمممدنا ، ي يقمممرأ نممما
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أ ما ليسم  بمركن فلنمه تلم  : و ذا قلم ، أ ا ركن ال تلم  اللممة  ال نما: قل 

، وقممممع خمممممفا ك ممممإ بممممني الفقإمممما  يف هممممذ  املسمممم لة، صمممممتة  ذا ي تمممم   بالفاحتممممة

فمذهه مجاهإ الفقإا  من املالكيمة والشمافعية واحلنابلمة عمىل أن الفاحتمة ركمنا يف 

بحيم  ، ة ليسم  ركمن يف اللممة بم  يف كم  ركعمةكمنا يف كم  ركعماللمة وهم  ر

 .أ ه لو أ قرإا من أي ركعٍة من الركعا  برل  صمته

أممممممما مممممممذهه ، وال تلمممممم  اللمممممممة  ال نمممممما: و مممممماع امممممما امللممممممنف ب  ممممممه قممممممال

ب ن الفاحتمة ليسم  : يقولون، األلناف أو مذهه أح لنيفة رمحة اهلل عىل اجلميع

والمممركن عنمممد بممم ح لنيفمممة وهمممو ، اللممممةركنًممما يف اللممممة بممم  هممم   مممنةا ممممن  مممنن 

 .القرا ة وليس  الفاحتة

أن  "اللمحيحني"اجلمإور األ مة الثمثة يستدلون ب الة قوية وهم  ثابتمةا يف 

ته خمداجا فلمم»ويف روايمة ، «ة ملمن ي يقمرأ بفاحتمة الكتمابال صمم»: قمال الن   

قمرأ بفاحتمة فنل  هذ  األلاايم  عمىل عمدم صمحة صممة ممن ي ي، «خداجا خداج

 .ا تدل بالكتاب وبالسنة -رمحه اهلل-أبو لنيفة ، الكتاب

م َمن مه  }: قال ف ما الكتاب فلن اهلل  َ وا َما َتَيرسه َر   اقمر وا هنما ، [20: ]املزمم {َفاق 

أممممممر وال جيمممممه عمممممىل اإلنسمممممان وال يمممممؤمر اإلنسمممممان بقمممممرا ة القمممممرآن  ال  ذا كمممممان يف 

وا َممما }: وا  ذا كنممتم ملمملني فلممً  قممالفإممذ  ا يممة املقلمموا نمما اقممر ، اللمممة َر   َفمماق 

ممم َ  تيرسممم معمممة وهمممذا اليممم ا قمممويا عنمممد أح ، {َتَيرسه
ٍ
ومممما ممممن ألفممماأ العمممموم أي ءي 

مممن لممدي  أح  "اللممحيحني"وا ممتدل بالسممنة ممما ث مم  يف ، لنيفممة يف اال ممتدالل
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: اخ  رن ا فلمىل صممًة فقمال لمه الن م  ، يف قلة امليس  يف صمته هريرة 

والمذي بعثمة بماحلق ال أعلمم : ااها ثمثة مرا  ثم قالوأع، «تل أعد فلنة ي »

ثممم اقممرأ ممما تيرسمم  ذا أرا  أن تلمميل فكممرب »: فقممال لممه ف راممد  الن مم  ،  ال هممذا

 .احلدي ، «. . ثم اركع، معة

اقمرأ »: اقمرأ الفاحتمة بم  قمال لمه: ي يقم  لمه فدل همذ  احلمدي  عمىل أن الن م  

اللمممة أل مممه يف بيمممان احلانمممة والعلممم   حلمممدي  همممذا قممموي يف الدوا، «معمممة مممما تيرسممم

يف ممموطن تعلمميم  هنمما الن مم  ، تمم خإ ال يممان عممن وقمم  احلانممة ال جيمموز: يقولممون

فلمممو كانممم  الفاحتمممة ركمممن مثممم  مممما يقمممول اجلمإمممور بحيممم  أ مممه ت رممم  اللممممة لعلمممم 

أي وأراممد  بممم ن يقمممرأ  فلممم   ممك  الن ممم  ، امليسممم  يف صمممته يف ذلمممة الن مم  

 من القرآن ال عىل عدما ااموا  قمرا ة الفاحتمة
ٍ
، وكمم املمذه ني اليلمه قموي، ءي 

 ال أ نا من باب اخلروج من اخلمف القول باجلمإور يكماا يكمون أوا ممن ليم  

اممذا يممون  قممول اجلمإممور يف أن الفاحتممة ركممنا ، أن  األالممة يف نفمم  اللمممة أقمموى

 تركإمممما مرلًقمممما ويف هممممذا القممممدر كافيممممة مممممن  أركممممان اللمممممة وال يعمممممد اإلنسممممان  ال

 .وصلوا  رح و ممه عىل  يدنا حممد

 

 


